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Αόρατοι σύνδεσμοι για εξωτερικούς χώρους

Θα επιθυμούσατε ξύλινες κατασκευές με υψηλές απαιτήσεις
ασφάλειας και αντοχής;
Προσφέρουμε συνδέσμους για πολλούς εξωτερικούς χώρους χρήσης, από μπαλκόνια έως ξύλινες βεράντες και προσόψεις,
πέργκολες και ξύλινες κατασκευές που είναι άμεσα εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, καθώς και εσωτερικούς χώρους
σκαφών και πλοίων μέχρι φράχτες κήπου και έπιπλα κήπου.

© Amann

© Jens Kirchner/Solarlux

I Αόρατα - από την πρώτη έως την τελευταία σανίδα
I Ποιοτικά - όλοι οι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι
I Ευέλικτα – επιτρέπει στις σανίδες να διογκώνονται και να συρρικνώνονται

Goetheturm im Stadtwald Frankfurt-Sachsenhausen

UNO 30

RICON®

Ανοξείδωτος

www.novatecnica.gr

Στέγαστρα βεράντας

KNAPP®DÜBEL

Εσωτερική διακόσμηση σκαφών

DUO 30 mL

Ανοξείδωτος

QUATRO 65

Z-DECK

WALCO®

Αόρατα συστήματα σύνδεσης για σανίδες βεράντας και πάνελ
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Landhaus „Am Dünenweg” | Wilkening (D)
© www.weidner-bfwf.de

QUATRO 65
Για συνδέσμους σανιδών βεράντας και πάνελ

Πάχος σανίδας από 24 mm
Πλάτος σανίδας από 80 mm

I Συνιστάται διάκενο από 7 mm

Αδιαβάθμητο διάκενο
9 mm
εξαερισμός

SK-Βίδα

Κατασκευαστική προστασία ξύλου από την υγρασία:
Οι δοκοί προστατεύονται με το QUATRO 65

Βίδα SK από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 5x25 mm για
πάχος σανίδας 24-26 mm

Quatro 65/25
ΚΩΔ. K081

Βίδα SK από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 5x30 mm για
πάχοςσανίδας από 27 mm

șɆɒȼɃȾɑȻȾɉɒɆɋȺɑ

Quatro 65/30
ΚΩΔ. K080

λάτος σανίδας

I Αόρατο από την πρώτη έως την τελευταία σανίδα.
I Κατασκευαστική προστασία υποκείμενου ξύλου από την
υγρασία.
I Βέλτιστος οπίσθιος αερισμός στο διάκενο μεταξύ σανίδων
δαπέδου και δοκών.
I Επίσης για ξύλινες προσόψεις όπου πραγματοποιείται
εξαερισμός
I Εύκολη τοποθέτηση με οδηγίες συναρμολόγησης
I Η σύνδεση επιτρέπει στις σανίδες να διογκώνονται
και να συρρικνώνονται
I Πλαστικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτινοβολίες και τις
καιρικές συνθήκες

ύνδεσμοι ανά τ.μ.

τ.μ. ανά πακ το

150 mm

περίπου 17 Ζεύγη

6 m²

100 mm

περίπου 25 Ζεύγη

4 m²

( ε απόσταση 500 mm μεταξύ των δοκ ν
Συμβουλές
I Ακόμα και το καλύτερο σύστημα σύνδεσης δεν μπορεί
να αντισταθμίσει την κακή ποιότητα του ξύλου. Δώστε
προσοχή στο ξηρό ξύλο, αποφύγετε ειδικά πυρήνες και
δακτυλίους στις σανίδες.
I Προτεινόμενο μήκος σανίδας: max. 3 μ
I Σε περίπτωση σκληρής ξυλείας συνίσταται προδιάτρηση.
I Τηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προμηθευτή.

Επεξεργασία Quatro 65
I Προδιάτρηση και συνεχής μεταβλητή
ρύθμιση του πλάτους της άρθρωσης
με οδηγό συναρμολόγησης

Προδιάτρηση με οδηγό

Βίδωμα στο πάτωμα

Βίδωμα σανίδας στο
σκελετό του ξύλου

QUATRO 65 ως
αποστάτης

Συναρμολόγηση
τελευταίας σανίδας

Terrassenlandschaft „Kaiserwasser“ | Wien (A)

© Glorit (AT)

Z-DECK
Τοποθετήστε τέλεια τις σανίδες
IΣυνιστάται για επαναλαμβανόμενες σανίδες και αρμούς από 7 mm

Z-DECK
ΚΩΔ. K082

Ανάγκες βεράντας
SK Βίδες από ανοξείδωτο
ατσάλι A2 4,5x35 mm

I Στιβαρό - επίσης για παραθαλάσσιες εξέδρες
και βάρκες
I Οι σανίδες μπορούν να αντικατασταθούν
γρήγορα και μεμονωμένα
I Βέλτιστη προστασία του ξύλου μέσω αυτοκαθαρισμού αρμού
I Πιο σταθερές από τις ορατές βίδες από πάνω
I Αυξημένη ασφάλεια έναντι περιστροφής των
σανίδων
I Ανοξείδωτα βύσματα και βίδες

Πλάτος σανίδας

Σύνδεσμοι ανά τ.μ.

Τ.μ. ανά πακέτο

150 mm

περίπου 28 τεμάχια

9 m²

100 mm

περίπου 40 τεμάχια

6 m²

(Σε απόσταση 500 mm μεταξύ των δοκών)
Συμβουλές
I Ακόμα και το καλύτερο σύστημα σύνδεσης δεν μπορεί
να αντισταθμίσει την κακή ποιότητα του ξύλου. Δώστε
προσοχή στο ξηρό ξύλο, αποφύγετε ειδικά πυρήνες και
δακτυλίους.
I Προδιάτρηση, ειδικά με σκληρά ξύλα όπως η δρυς.
I Τηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προμηθευτή.

https://novatecnica.gr/k082-z-deck

Επεξεργασία Z-DECK
I Με φρέζα

ΚΩΔ. Z408

Δημιουργήστε αυλάκια
με φρέζα

Τοποθετήστε το σύνδεσμο
χτυπώντας

Βιδώστε

Το Ζ-DECK είναι πλήρως
συναρμολογημένο

Ξύλινο διαχωριστικό κήπου με UNO 30 και TUCK

Προσόψεις ξύλου με UNO 30

Γενική εικόνα των συνδέσμων Knapp για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους:
QUATRO 65

WALCO®

RICON®

Quatro 65/25
ΚΩΔ. K081

Σύνδεσμος
ξύλου για
προσόψεις,
τοίχους
αντοχής 21,3κΝ

Ανοξείδωτος
σύνδεσμος ξύλου
σε 12 μεγέθη από
66/16
Κατηγορία χρήσης 3

Quatro 65/30
ΚΩΔ. K080

Z-DECK

ΚΩΔ. K082

UNO 30 (ΣΕΤ)
Σύνδεσμος ανάρτησης

ΝΕΟΣ

DUO 30 mL

KNAPP®-DÜBEL

Ανοξείδωτος
σύνδεσμος
ανάρτησης

από πλαστικό

ΚΩΔ. K350

ΚΩΔ. K066
6x28 mm
ΚΩΔ. K120
UNO 30 ΣΕΤ
ΚΩΔ. K120/B

ΚΩΔ. K067
8x36 mm
ΚΩΔ. K169
8x50 mm

UNO 30
(χωρίς βίδες)
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Ξαπλώστρα με KNAPP®-DÜBEL

Περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας :
www.novatecnica.gr
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Φαρσάλων 164 /Λάρισα 41335 Τηλ.2410617521
E-Mail: info@novatecnica.gr
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